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Laekus 97 taotlust, mis kõik läbisid edukalt tehnilise kontrolli ja edastati hindamisele.
Taotlejate hulgas oli 37 gümnaasiumi, 32 põhikooli (sh 2 erivajadustega laste kooli), 4 
lasteaed-kooli, 19 lasteaeda ja 3 huvikooli. 2 taotlust esitati konsortsiumina. 
Esmakordseid taotlejaid oli 42.
Kokku taotleti  üle 2,2 milj €, keskmine taotletud summa oli 22 226 € (vahemik 1 690 –
101 960 €). 

2



Üldhariduse õpirändeprojektide esialgne eelarve 2019. aastaks on 807 985 €, mis 
võimaldas toetada pingerea esimest 42 taotlust. Varunimekirja jäi 41 taotlust, 
kvaliteedilävendit ei ületanud 14. Keskmine kvaliteet 80,2 punkti. 
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Esitati 24 taotlust, mis kõik läbisid edukalt tehnilise kontrolli ja edastati hindamisele.
Taotlejate hulgas oli 4 muuseumi, 2 rahvaülikooli, 2 raamatukogu, 5 ettevõtet (sh 2 
keeltekooli), 2 täiskasvanute gümnaasiumi, 1 ülikool ja 8 mittetulundusühingut. 
Esmakordseid taotlejaid oli 13 (54%). Kokku taotleti tänavu 446 720 €.
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Täiskasvanuhariduse õpirändeprojektide esialgne eelarve 2019. aastaks on 190 681 €, 
mis võimaldas toetada pingerea esimest 12 taotlust. Varunimekirja jäi 8 taotlust ja alla 
lävendi 4. Keskmine konsolideeritud hinne lävendi ületanud taotlustel oli 76 punkti. 
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17 kuud kestev projekt, mille raames toimub 13 õpirännet: 12 töövarjutamist ja 1 kursusel 
osalemine. Sihtriikideks Belgia ja Saksamaa.
Konkreetne, selge, hästi loetav ja piisavalt põhjendatud projekt, mis on seotud nii kooli 
arendus- kui parendusvajadustega ja samuti personali profiilidega. Soovitavad 
koolituskohad on kirjeldatud nii, et lugeja saab selge ettekujutuse, miks on koolitusteks 
valitud just need ja just plaanitud pikkusega õpiränneteks.
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13 kuu pikkuse projekti raames toimub 5 kursustel osalemise õpirännet erinevates 
sihtriikides.
Õpirännete eesmärgid on rahvusvahelise koostöö arengukavas kirjeldatud kooli 
rahvusvahelistumise vajadusega kooskõlas. Taotluses on märgitud, et analoogse sisuga 
kursusi Eestis ei pakuta. Projekti etapid on selgelt kirjeldatud ja sisustatud 
eesmärgipäraselt. Tegevuskava on terviklik ja realistlik. Projekti etapid on selgelt 
kirjeldatud. Taotluses on kirjeldatud õpiväljundite saavutatuse hindamise ja pädevuste 
tunnustamise viisid. Oodatav mõju on selgesti kirjeldatud ning selgitatud, kuidas projekti 
eesmärkide saavutatust hinnatakse. Taotlus sisaldab selget, kvaliteetset ja konkreetset 
plaani projekti tulemuste levitamiseks koolis ja väljaspool seda. 
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2-aastase projekti raames toimub kokku 16 õpirännet erinevates sihtriikides. Neist 6 
töövarjutamist, 4 kursustel osalemist ja 6 õpetamist välisriigis.
Tallinna Pae Gümnaasiumi projektitaotlus on põhjalik ja strateegiliselt läbimõeldud. 
Projekti eesmärk on kahe aasta jooksul luua inglise keele keelekümblusraamistik. Projekt 
on kooli ja kogukonna jaoks uuenduslik ja mitmekülgne, kuna projekti on kaasatud 
juhtkond, inglise keele ainesektsioon ja keelekümbluse õpetajad. Kõik 16 õpirännet 
toetavad eesmärgi saavutamist, partnerid on hoolikalt valitud ja kokkulepped 
töövarjutamiseks ja õpetamiseks on loodud. Positiivne on, et õpiränneteks on valitud ka 
õpetamine. Tallinna Pae Gümnaasiumi projekti mõju projekti täielikul realiseerumisel on 
tulus tervele Eestile, sest väljatöötatud inglise keele keelekümbluse raamistikku saaks üle 
võtta ka teised koolid. 
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Selles käsiraamatus antakse selgeid juhiseid ning tutvustatakse võimalusi ja näiteid 
eTwinningu portaali kasutamise kohta rändeprojektideks (Erasmus+ KA1) ja 
strateegilisteks partnerlusteks (Erasmus+ KA2). Portaali saab kasutada 
projektipartneritega suhtlemise vahendina, õpilasi ühendava e-klassiruumina, 
dokumendiarhiivina, projektitulemuste levitamise vahendina ning projekti 
jätkusuutlikkuse tagajana.
Otselink -
https://www.schooleducationgateway.eu/et/pub/resources/publications/erasmus-
etwinning-coordinato.htm?fbclid=IwAR2cXRorQg-Rtv-I-4dDWS3WSat8xn-
apscLl1AOV6Ko4gS15d4anugmc8c
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